5 způsobů, jak lepší
mobilita zvyšuje
výkonnost podniku
Mobilita dnes není jen nezbytnou součástí vaší IT
strategie. Správná řešení mohou podpořit výkon,
produktivitu a inovace vaší organizace a mají potenciál
minimalizovat náklady, rizika a složitost. Zjistěte, kterých
pět věcí by měla mobilita pro váš podnik zajišťovat.

1. Poskytování
výjimečných
zkušeností

Ve studii z roku 2012 se
zjistilo, že společnosti
s nejangažovanějšími
pracovníky byly až
o 22 % ziskovější.

Nejlepší řešení pro mobilitu integrují vše, takže jsou pro
uživatele i IT oddělení jednoduchá a bezproblémová.
To zahrnuje zabezpečené přenosné pracovní prostředí,
které je k dispozici kdykoli a na jakémkoli zařízení,
a schopnost přeměnit stávající aplikace pro stolní

„ Jak angažovanost zaměstnanců
podporuje růst“

počítače na mobilní aplikace. Vynikající zkušenosti
s mobilitou znamenají spokojenější zaměstnance,

Gallup, červen 2013

spokojenější zákazníky a následně pak větší
konkurenceschopnost podniku.

2. Vyšší produktivita
a inovace
Pokud budou vaši lidé moci pracovat tak, jak chtějí,
budou více angažovaní a produktivní, což zvýší
produktivitu podniku.
Schopnost pracovat pomocí libovolné aplikace
a libovolného zařízení zaměstnancům rovněž pomůže
více spolupracovat. Lepší mobilita znamená, že
mohou zaměstnanci lépe spolupracovat, i když zrovna
nejsou spolu, a vytvářet inovace, které jsou nezbytně
nutné pro budoucnost vašeho podnikání.

3. Nižší
podnikatelské riziko
Více mobilních zařízení znamená více možností pro
narušitele. Zůstat v bezpečí je stejné jako udržet se
za chladu v teple: místo jedné velké bariéry, jako je
zimní kabát, je lepší použít více vrstev. Vlastní
technologie TrustSec společnosti Cisco nabízí
dodatečnou vrstvu zabezpečení, která je
integrována v přepínačích a směrovačích, takže
výrazně snižuje riziko pro vaše systémy, cenná
data a celou firmu.

4. Veškerý výkon,
který potřebujete
Pokud vaše IT infrastruktura zpomaluje, klesá
i produktivita. Více mobilních aplikací znamená
větší provoz, který vytváří tlak na bezdrátové sítě
a pobočky. Řešení společnosti Cisco poskytuje
výkon ke zvládnutí tohoto náporu v rané fázi díky
sítím Wi-Fi s rychlostí až 6 gigabitů a kabelovými
přepínači, které podporují až 10 gigabitů. A síť
Cisco IWAN inteligentně upřednostňuje provoz,
který je kriticky důležitý pro fungování podniku,
a směruje jej přes MPLS, zatímco méně důležitý
provoz jako osobní využívání sociálních médií
prochází cloudem.

5. Efektivnější činnosti
Je důležité vybrat si takové řešení mobility, které snižuje složitost. Tím lze omezit zátěž
IT oddělení a snížit náklady. Když budou vaši lidé vynakládat méně času a zdrojů na
rutinní úkoly, jako je údržba IT, mohou se soustředit na aktuální a budoucí priority
podniku, abyste mohli své podnikání posouvat dál.

Získejte více informací o tom, jak vám může být mobilita užitečná: www.cisco.com/go/uk/mobility
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